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Despre implicarea cadrelor didactice în
evaluarea complexă / evaluarea diagnostică
De ce să implicăm cadrele didactice în evaluare?
Implicarea cadrului didactic în evaluare este recomandată, dar nu obligatorie.
Literatura științifică de specialitate documentează extensiv faptul că evaluarea, pentru
a fi acurată, trebuie să cuprindă informații provenite din surse multiple. În acest context,
perspectiva cadrului didactic este foarte valoroasă, oferind informații despre copil într-un
mediu în care părintele nu are acces direct.

Ce cadre didactice pot fi implicate în evaluare?
În funcție de vârsta copilului pot fi implicați în evaluare:
o educatorul
o învățătorul
o dirigintele
Dacă există probleme emoționale sau comportamentale care apar doar la anumite ore
sau momente din zi (ex: în majoritatea timpului, copilul refuză să facă ceea ce îi spune
profesorul de engleză) pot fi implicate în evaluare și alte cadre didactice sau auxiliare.

Cum se procedează?
1. Veți discuta cu specialistul responsabil de caz necesitatea implicării altor persoane în
evaluare și care anume ar fi aceste persoane. Veți decide împreună cea mai potrivită
abordare.
În primul rând, părinții trebuie să fie de acord cu această procedură. De asemenea, acordul
copilului (mai ales a adolescenților) este important.
a. Completare de chestionare
2a.

Printre chestionarele pe care le veți primi se vor găsi și cele pentru cadrele
didactice.
3a. Părintele va distribui chestionarele către cadrele didactice.
4a. După ce cadrele didactice completează chestionarele, specialistul nostru va primi
răspunsurile:
o Automat – dacă chestionarele au fost completate online
o Prin intermediul părinților – dacă chestionarele au fost completate
in format creion- hârtie
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b. Alte proceduri (ex: observația comportamentală, interviu etc. )
2b.
3b.

Părintele va discuta cu cadrul didactic despre necesitatea observației sau discuției și
vor face demersurile pentru obținerea aprobărilor necesare.
Specialistul nostru se va deplasa la instituția de învățământ pentru realizarea
evaluării.

Specialistul responsabil de caz vă va răspunde tuturor întrebărilor referitoare la evaluare și
la implicarea cadrelor didactice în acest proces.

